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 2001 yılında k  mühend s le b l ş m sektöründe 
faal yete başlayan ARGE GRUP dostluk ve güven 
esasına dayanan, sm yle özdeşlesen b r  kadro ve s stem 
kurmuştur ; 2004 yılında bölgen n en büyük ve lk 
teknoloj  market n   Gaz antep te açmıştır. Tekn k serv s  
bünyes nde bulundurmasıyla da d ğer teknoloj  
m a r ke t l e r  a r a s ı n d a  f a r k ı n d a l ı k  y a r a t m ı ş t ı r.
2005 yılından t baren market ç  shoplar açmaya 
başlamış, mağazanın yanısıra 5 ad elektron k shop 
mağazasına ulaşmıştır.

 2009 yılından t baren sektöründe ed nm ş olduğu tecrübes n , kurumsal teknoloj  le b rleşt rm şt r. 
Kurumsal teknoloj  ürünler n  proje başlangıcından sonuna kadar başarı le sonuçlandırmaktadır. Bu 
teknoloj y  coğrafyasında k  öncü özel sektör ve kamu kurumlarına uygulayarak gel ş m ne devam 
etmekted r. 

 2012 yılından t baren nşaat sektöründe de faal yete 
başlayan firmamız, aldığı çoğu devlet taahhütünün 
yanında şuanda devam etmek olan  4. Okulun b nasınıda  
b t rmek üzered r. 2014 yılından t baren GÜVEN ORTAK 
SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ n  de bünyes ne katan  firmamız  
büyümes ne devam etmekted r.

 B l ş m sektöründek  hızlı gel şmeler n yanı sıra, 
tecrübel  personeller  le  b rçok yen l ğe öncülük eden ARGE 
BİLGİSAYAR, tüket c n n ve rekabet n korunması hakkındak  
kanunlar çerçeves nde, sağladığı gen ş ürün yelpazes  le 
kurumlara ve b reylere tüm let ş m ht yaçlarının tek 
kaynaktan sağlama konforunu yaşatmak ç n çalışmaktadır.                        

Teknoloj  le Geçen 14 Yıl
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      Neden IP Camera ?
 
  Temelde ip camera lar analoglara göre resimlerdeki gibi daha fazla çözünürlük ile fazla pixel ve detay alır. 
Böylede yüzleri ve araba plakalarını zoom ile büyüterek net görebiliriz. Aynı zamanda yatayda daha fazla görüntü alır 
ve böylece daha az kamera kullanımı sağlanabilinir.
 

 Görüntü sensörlerinin dünyadaki lider üre cisi Sony  özellikle kapı eşiklerindeki ters ışığı önleyen teknolojisi 
ile diğer kameralara fark atmaktadır. Ayrıca ip cameralar digital kayıt yap ğı için video analiz yapabilir. Video analiz ile  
yüz algılama, hareket algılama, araç algılama gibi durumlarda alarm,sms, mail gibi uyarıcılarılara cihazı 
yönlendirebilir.

Gaziantep Tıp
Fakültesi Dekanlık
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EnGenius, kablosuz ile şim ve RF teknolojisinde bir sektör uzmanıdır. 
"Ekonomik Uzun Menzilli Kablosuz" ile şim çözüm- lerinin öncüsü olan 
EnGenius pek çok ortam için uygun kablosuz ses ve veri ile şim cihazları 
üretmektedir. Ödüllü ve eksiksiz ürün gamı, kapalı ve açık ortamlar için uzun 
mesafede hızlı erişim, dayanıklılık ve kolay kullanım sağlamak üzere 

İç ortam wireless
çözümleri
Dış ortam wireless
çözümleri
Otel ve hastane
çözümleri

spbM 0031 ,zhG 5

İnsanların yaşadığı alanlarda kendini güvende hissetmesi için güvenlik kameraları her ih yaca
uygun olarak üre liyor. Uygun çözüm isteyenler  analog kameraları da tercih edebilirler.

Analog kamera çözümlerimiz

ac n

b g n

POE Switch Controller4 5



DAHA ÖTESİ YOK
MAKSİMUM BASKI,
MİNUMUM MALİYET

Plo er sektörüne öncülük eden Epson, Türkiye ye ge rdiği yeni Dye Sublimasyon mürekkebe sahip yazıcılarda Epson garan li Micro Piezo baskı 
kafasını kullanıyor. Bu baskı kafalarıyle 720x1440 dpi çözünürlüğe ve 57m2 /saat baskı hızına kadar yüksek kaliteli ve hızlı baskılar alınabiliyor. 
Dahili olarak CMYK kolay doldurulabilen 1,5 litre mürekkep sistemi ve otomak sarma rulosu ile minimum bakımla kesinsiz ürem sağlıyor.  Bu 
alanda Epson'un geliş rdiği Surecolor F serisi ürünlerle, ilk defa hem yazıcı hemde hem de özel süblüme teks l mürekkebi aynı markaya sahip 
olarak kullanıcılara bir avantaj sağlıyor. Bu alanda ülkemizde dijital teks l üremi yapan firmaların, en büyük sorunu olan, kurumsal sa ş ve 
servis güvencesiyle, orijinal üre m boyası temin edememelerine dair tüm sorunları Epson ile sona erdi. Arge olarak bizde  bu bölgede  sa ş ve 
sa ş sonrası destek hizme  vermekteyiz.

Orijinal tanklı yazıcıların ultra düşük baskı maliye ni biliyoruz. Bu sayede Epson tanklı yazıcılarla garan  dışı kalma riski olmadan 
binlerce baskı alabilirsiniz.
Workforce serisi Epsonlar da ise  rakip  lazerlerden daha hızlı  çok daha düşük baskı maliyetli  ve  %80'e varan daha az enerji 
sarfiya yla rakipsiz çözüm alabiliyorsunuz.  Ayrıca ne laserde talep edilen drum ve fuser gibi maliyetleriniz oluyor ne de tonerlerin 
bırak ğı kansorojen etkilere maruz kalıyorsunuz

Seiko Epson Japonlar Baskı Alışkanlarımızı Değiş rdi…Plo er ve Teks l Yazıcıları
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Gaziantep Tapu Müdürlükleri
Anons Sistemi

Barkod & Kart Yazıcılar
Zebra Technologies termal ve termal transfer baskı teknolojilerini 
destekleyen barkod yazıcılar konusunda dünyanın bir numaralı 
üre cisidir. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Zebra, masaüstü, 
endüstriyel ve yüksek performanslı kart yazıcıları ile perakende, üre m, 
lojis k te en çok kullanılan lider markadır.

Seslendirme ve acil anons sistemleri, 
Binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar.
Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli 
bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamak r.
Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, hacimlerin akus k yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir.
Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve 
sürekli olmasını da sağlamak r.
Tesis e ğimiz sistemlerde, tüm uluslar arası güvenllik standartlarını sağlamanın yanısıra, basit bir analog sistemden çok 
fonksiyonel dijital sistemlere kadar geniş bir ürün por öyüne sahip olmanın avantajlarını da müşterilerimize sunmaktayız.
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Türkçe Faks Programı 
Ac ax faks programı, gelen ve giden faksların elektronik ortamda olmasını sağlayan bir yazılımdır. 
Faks Programı ile gelen ve giden fakslarınızı elektronik ortama taşır. Gelen ve giden fakslarınızı e-mail 
adreslerine yönlendirir.  Zaman ayarı ile toplu gönderimlerinizi istediğiniz saa e başlatabilir. Çok kısa sürede 
mutabakat gönderimleri yapabilir. Gelen ve giden fakslarınızı aylara bölerek arşivleyebilir. Fakslarınızın 
üzerinde çık  almadan değişiklik yapıp geri gönderebilir. Firma kaşenizi ya da imzanızı fakslarınıza 
ekleyebilir.  PDF ve TXT dosyalarınızı otoma k olarak fakslayabilir.  Türkçe Faks Programı Windows 8 dahil 
tüm Windows işle m sistemleriyle çalışabilir.

 
Mobil Saha Sa ş    /    Mobil Saha Servis    /   Depo Otomasyonu
Mal Kabul Ve Sevkiyat    /   Üre m Takip     /  Barkod ve Kare Kod Okuyucuları

El terminali  ile sistemlerde en uygun fiyat ve çözümler için ARGE sa ş ekibimiz size yadımcı olmaktan 
mutluluk duyacak r.

Paramız, Vaktiniz ve Geleceğimiz ÇOK DEĞERLİ !! HERŞEY BASİT ve HIZLI OLMALI
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Sistemlerin donanımlarının hazırlanması, birleş rilmesi, raid yapılandırılması ve işle m sistemlerinin 
kurulması. Ayrıca sistemin fiziksel olarak montajı, bağlanacağı ortamın uygunluğunun kontrol edilmesi 
bu hizme n kapsamındadır.  İlave olarak sistemin tüm donanım güncellemeleri de tara mızdan 
yapılmaktadır. 
Sistem odası kurulumu isterseniz tüm gereksinimleriniz konusunda teknik ekibimiz size detaylı bilgi 
verecek r.

Firmanızın ih yacı olan dikili p kabinet,
duvar pi kabinet , dış ortam kabinet 
ve iç aksamları için bizden bilgi ve ürün
temini yapabilirsiniz.

Server ve Server Odası Hizmetleri Kabinet Çözümlerimiz
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Bakır UTP kablolarda mesafe 100m ile sınırlıdır. Fiber'in hafif ve ince yapısı bakır kablo kullanmanın zor olduğu ortamlarda 
kullanılabilmesini sağlar.Bütün bunlar fiber'in önemli özellikleri olmakla beraber, fiber'in en önemli özelliği elektomanye k 
alanlardan hiç etkilenmemesidir.
Çünkü fiber kablodan elektrik değil ışık aktarılır. Fiber iletken olmadığı için elektriksel yalı mın zorunlu olduğu yerlerde 
kullanılabilir. Binalar arasında toprak ha ndaki fark problemi fiber için sorun değildir. 
Fiber kimyasal fabrikalar, askeri üsler gibi küçük bir elektrik akımının patlamaya neden olabileceği ortamlar için de 
idealdir.Son olarak UTP veya diğer kabloların aksine, fiber bir kablodan bilgi çalmak çok daha zordur.

Neden Fiber op k kablo ?Cisco Small Business Akıllı Switchler
Yöne m karmaşıklığı olmadan, yöne len bir switch'in neredeyse tüm özelliklerini deneyimleyin. Cisco Small Business Akıllı Switch'ler, en az 
sorunla gelişmiş işlevsellik sunar.    
Cisco Small Business Akıllı Switch'lerin desteklediği özellikler:
·         Basitleş rme: Bu cihazın tarayıcı tabanlı konfigürasyon arayüzü, bir managed switch'inkiler ile karşılaş rılabilir özellikleriyle kurulum 
sürecinin karmaşıklığını ortadan kaldırır.
·         Performans: Yüksek bant genişliği olan verileri hızlıca ve hatasız bir şekilde ulaş rın.
·         Güvenlik: Ağınızdaki verileri yetkisiz erişime karşı güvenli tutmak bir öncelik r. İleri güvenlik, şifreleme ve kimlik doğrulama özellikleri 
izinsiz girişleri engeller.
·         Genişle lebilirlik: Hizmet kalitesi ve Power over Ethernet gibi özellikler gelişmiş ağ kurulumlarınızın kolay genişlemesine olanak 
sağlar.14 15
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Bünyesinde barındırdığı birbirinden yetenekli mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibi ile QNAP, 
sahip olduğu yeterlilik ve deneyimi yüksek güvenilirlikte ürünlerin yanında üst düzey sa ş 
öncesi ve sonrası hizmetleri vermek için kullanmaktadır. Sektörde eksiksiz bir ürün gamı ile 
hizmet veren QNAP, pek çok saygın yayın kuruluşu tara ndan ürünleri için ödüllendirilmiş r. 

SonicWALL, tümleşik tehdit yöne mi ve ağ güvenliği alanında Dünya lideridir. Performanstan 
ödün vermeden üst düzey güvenlik sağlayan patentli ve ödüllü geniş ürün yelpazesinde, UTM 
Firewall, E-posta Güvenliği, Online Veri Yedekleme, Uzaktan Güvenli Erişim (VPN), Kablosuz 
Erişim çözümleri bulunmakta ve KOBİ'lerden büyük ölçekli kurum ve kuruluşlara kadar her 
ih yaca destek vermektedir.  

Veri Depolama Çözümleri Siber Saldırılara Karşı Ağ Güvenliği Çözümleri

Ağ ve güvenlik raporları 
üretmenizi sağlayan 
logsign ın aynı zamanda 
5651 yasasına uyumludur.
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Kaspersky yazılımımızda, ürüne göre değişken bazı özellikler :
·         An  virüs + Internet Security + Server Koruması

·         Device Control ( Aygıt Yöne mi) : Firma genelinde kullanılan tüm aygıtların dene mi sağlanır. Örneğin; üst yöne m dışında hiçbir çalışan USB 
Bellek ya da harici harddisk kullanmasın şeklinde poli kalar belirleyebilirsiniz. Sonuçta dışarıdan ge rilen USB Bellekler çoğu zaman güvenlik 
açısından sıkın lı olabiliyor.
·         Applica on Control (Uygulama Yöne mi) : Firma genelinde, sizlerin güvenli bulmadığı uygulamaların engellenmesi sağlanabilir. Örneğin siz 
“Chrome” adlı ağ tarayıcıyı güvenli bulmuyorsanız, bunun firma genelinde kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ya da Adobe Acrobat uygulaması 
kullanılsın; ancak Abby FineReader kullanılmasın şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz.

·         Web Control (Web Yöne mi): URL Filtreleme ile şirket genelinde çalışan tüm personelin internet trafiğinde kısıtlamalara gidebilirsiniz. Örneğin; 
Sabah 9:00 Akşam 18:00 saatleri arasında üst yöne m dışında hiçbir çalışan Facebook, twi er, linkedin gibi sitelere girmesin şeklinde poli kalar 
oluşturabilirsiniz. (Sosyal Medya Siteleri, Bahis Siteleri, Pornografik Siteler, Astroloji Siteleri,… gibi 35 farklı içerik mevcu ur)

·         MDM-Mobile Device Management(Mobil Cihaz Yöne mi): Akıllı Cep telefonlarınıza ve tabletlerinize kuracağınız kurumsal lisans sayesinde, bu 
mobil cihazların yöne mini uzaktan sağlayabilirsiniz. Mobil cihazın harita üzerinde GPS(Ground Posi oning System) teknolojisiyle yerini tespit 
edebilirsiniz. Ayrıca çalışma saatleri arasında wifi ve kamera kullanımını engelleyebilirsiniz. Çalışanlarınızın Hot Spot yaparak Akıllı telefon ve 
Bilgisayar arasında veri paylaşımı yapmasını engelleyebilirsiniz. Jailbreak yöne mi ve Telefon/SMS filtreleme yine bu modülün yapabildiği bazı 
çözümlerdendir.

Microso  Lisanslama Çözümleri – Nasıl Lisanslanır – 
OEM, BOX ve Open Value Arasındaki Farklar Nelerdir
Lisans Nedir? :  Bir yazılım ürününü, bilgisayarınızda 
kullanabilme hakkına sahip olduğunuzu gösteren 
belgedir.Microso  ürünlerini sa n almanın 3 temel yolu 
vardır. 

OEM-KUTU(BOX)-OPEN.Lisanslama Modelleri
OEM LİSANSLAMA:
Ÿ PC üre cilerine sadece yeni PC’lerle birlikte 

önceden yüklenmesi için sunulmaktadır.
Ÿ OEM Lisansı ancak yeni bir PC ile sa n alınabilir ve 

yüklü olduğu PC ye ai r.
Ÿ Sa n alındığı ürün dili ve bit seçeneği hangisi ise o 

şekilde kullanılmalıdır. 
Ÿ Kullanıldığı sürece faturası saklanmalıdır.
Not: Marka Pc’ler ile alınan OEM lisansın faturada 
belir lmesi şar  aranmaz ancak toplama bir PC ile 
alınırsa, bilgisayarın faturası ile aynı faturada OEM lisans 
belir lmek zorundadır. 

KUTU (BOX) LİSANSLAMA: 
Ÿ Alınan Kutu ürünler içinden çıkan lisans r.   
Ÿ Aynı lisans birden fazla PC’de kullanılamaz
Ÿ Ürünün kurulumu için gerekli olan CD ile birlikte 

gelir.
Ÿ Sa n alındığı ürün dili ve bit seçeneği hangisi ise o 

şekilde kullanılmalıdır.
Ÿ Ürün kullanıldığı sürece kutusu, içindeki tüm 

belgeler ve faturası saklanmalıdır.

Lisanssız PC’nin Lisanslanması
GGK     : Get Genuine Kit
Ÿ OEM Ürünüdür.
Ÿ  Alt Sürüm Hakkı Yoktur.
Ÿ 5 Adet’ e kadar sa labilir.
Ÿ
GGWA    : Get Genuine Windows Agreement
Ÿ Open listesinden sa n alınır.
Ÿ VLSC sayfasından yükleme yapılabilir.
Ÿ Alt sürüm hakkı vardır.
Ÿ 5 ile 25 adet arasında GGK yada GGWA verilebilir.
Ÿ 25 adet üstüne sa labilir.
NOT : GGK yada GGWA bir şirkete yada kuruma 
yalnızca bir kere sa labilir. 

OPEN LİSANS ANLAŞMALARI
Open Lisanslama kendi içerisinde 3 şekilde 
yapılabilir.OPEN, OPEN VALUE, OPEN VALUE 
SUBSCRİPTİON Open Lisans, şirketler tara ndan direk 
sa n alınabilir. 
En az 5 adet ürün alınarak yapılan bir anlaşma 
türüdür,Open Value (Taksitli Sa n Alma) ve Open Value 
Subscrip on (Kiralama) anlaşmaları ise 3 yıllık 
anlaşmalardır. Aşağıda daha detaylı inceleyelim.
OPEN
Ÿ Minimum 5 adet ürün alınarak yapılır.
Ÿ 2 yıllık Open otorizasyon numarasına sahip olunarak 

anlaşma yapılır
Ÿ 2 yıl boyunca lisans istenilen ade e ar rılabilir
Ÿ VLSC web sitesinden ürün anahtarı alınarak yükleme 

yapılabilir
Ÿ Sa n alan firmaya ai r

Ÿ Envanter kontrol kolaylığı
Ÿ Dil ve Bit seçeneği
Ÿ Alt sürüm kullanma hakkı vardır.
NEDEN 3 YILLIK ANLAŞMALAR
Open Lisans anlaşmalarında ki tüm koşullar 3 yıllık 
anlaşmalar içinde geçerlidir. Ancak extra faydaları 
aşağıda açıklanmış r.
Ÿ Güncel Versiyon Kullanma Hakkıá         Finansal 

Avantajları
Ÿ Gider Gösterebilme
Ÿ Üç Yıllık Ödeme Planını Öngörebilme

OPEN VALUE (TAKSİTLİ SATIN ALMA)
Ÿ 3 Yıllık Ödeme Planı – Maliyet Yöne mi
Ÿ 3 Yıl Boyunca Yazılım Güvencesi
Ÿ 3 Yıl Boyunca Fiyat Koruması
Ÿ Tek Bir Anlaşmada Lisansları Bulundurma
Ÿ En az 5 adet bilgisayarı olan firmalar yapabilir

OPEN VALUE SUBSCRİPTİON (KİRALAMA) 
Evimizi, Arabamızı, Ofisimizi, Ha a Zamanla 
Bilgisayarlarımızı da Kiralamaya Başladık. Ar k 
Lisanslarımızı da kiralayabiliyoruz.
Ÿ Başlangıç maliye  düşük, Gider gösterilebilir
Ÿ Yıllık olarak sadece ih yacınız kadar lisans alma 

hakkı
Ÿ Anlaşma sonunda sa n alma opsiyonuá         Min 5 

adet bilgisayarı olan firmalar için uygundur

Lisanslama zaman içerisinde değişebilen detaylı bir konudur. 
Bundan dolayı her zaman ilk olarak Microso  ile şim ha  ya da 
yetkili Microso  iş ortağı ile görüşerek lisanslamanızı yapmanızı 
öneririz. Bu yazıda anla lanlar sadece ön bilgi amaçlıdır.
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Günümüzün Yüksek Çözünürlükteki (HD) fotoğraf, film ya da görüntülerini son derece net ve keskin bir şekilde izlemek  
isteriz. En sevdiğiniz filmlerin veya TV programlarının hiçbir ayrın sını kaçırmamanızı sağlayacağız, çünkü; Epson olarak 
HD Uyumludan Full HD'ye kadar sizin için doğru projektörü üre yor ve size sadece görüntüleri izlemenizi değil 
izlediğiniz filmin içindeymiş gibi bir parçası olmayı sağlıyoruz.

Ofisinizde veya kurumlarınızda gerçek renkleri elde edebileceğiniz bir projeksiyon cihazı arıyorsanz, doğru seçim 
Epson olacak r. Ters projeksiyon perdeleriyle vitrinlerinizi, yer sıkın sı olanlar için  perde üstü takılan modellerimiz 
ve düşlediğiniz her türlü çözüm için bizi arayabilirsiniz.

Yüksek Çözünürlükte Görüntüler Sunum ve Akıllı Tahta Uygulamaları 
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Video Konferans Sistemleri
Sony, video konferans ürünleri alanında da bir Dünya lideridir. Üstün Ar-Ge çalışmaları sayesinde pek çok 
üründe olduğu gibi ilk üç boyutlu video konferans sistemini üreterek sektördeki rakipsizliğini bir kez daha 
kanıtlayan Sony, kurumsal işletmelerden, küçük işyerlerine kadar geniş bir aralıkta video konferans ürün 
çeşitleri sağlamaktadır.

Tasarım tabletlerinin dünya lideri Wacom
tablet ve çizim programları, ih yaçlarınızda
Arge olarak size yardımcı olmaktan
memnuniyet duyarız.
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  Sırama k ih yaçlarınızda sa ş ve servis olarak
bölgemizde hizmet vermekteyiz
 

Digital Bilgilendirme ( signage )
İşletme panolarında yayınlanacak, duyurular için  gereken kağıt ve baskı masraflarını ortadan kaldırarak en hızlı, 
modern ve kaliteli şekilde bilgilerin duyurulmasını sağlar.
Gaziantep il sağlık müdürlüğünden tüm hastanelerin acillerine  yayın yapan sistemi Arge olarak örnek gösterebiliriz.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi

Özel Hatem Hastanesi
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Yüz tanıma, damar okuma, parmak izi ve kartlı personel
takip sistemleri,  yemekhane sistemleri için firmamız
deneyimlerinden yararlanabilirsiniz
 

PDKS ve Yemekhane Sistemleri
Turnike ve bariyer sistemleri
Hgs sistemini otoparkınıza uygulayarak
bariyerinizin otoma k açılmasını sağlayabilir.
Bu şekilde otoparkınıza yabancı araba girmesini
önleyebilir ve kumandadan kurtulabilirsiniz.
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neden Exagate? nasıl yapar-nasıl çalışır?
Firmanıza özel çözümler, bütünsel hizmet, eksiksiz
destek...

Sizin için riskleri izler, uyarır ve yönetir.

Tek sistem, tek kontrol.
Farklı yapıdaki işletmeler için, fark yaratan çözümler...

1) Bilgi - İşlem Odaları

2) Çok Şubeli Yapılar

3) Uç Nokta Çözümleri

Exagate, bilgi-işlem odalarınızın izlenmesi ve yönetimi için ihtiyaç

duyacağınız yazılım ve donanımları, işletmenize özel olarak tasarlıyor ve

üretiyor.

Exagate, banka, zincir mağza, hastane, emniyet ve ödeme merkezleri gibi

çok şubeli işletmelerniz için, en etkin şube izleme ve yönetim çözümlerini

sunuyor. işletmenizin ve şubelerinizin çalışna modeline uygun çözümler

geliştiriyor.

TV ve radyo verici istasyonları, GSM şebekeleri, ATM’ler, trafolar ve 

Outdoor uygulamalar gibi 7/24 çalışılması gereken kritiklokasyonların

izlenilmesi ve yönetilmesinde, Exagate sunduğu özel tasarım çözümlerle

fark yaratıyor.

Exagate, ortam izleme ve yönetimi sürecini dört ana aşamada

yürütüyor. Oluşabilecek risleri önceden tespit edip, kullanıcıya

haber vermek sürecin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla tüm fiziki

şartların 24 saat kesintisiz izlenmesi, yönetilmesi ve anında

müdahale edilebilr olması hayati önem taşıyor.

Bankalar, hastaneler, askeri tesisler, enerji dağıtım şebekeleri,

üniversiteler, telekom firmaları, gsm operatörleri, devler kurumları

ve fabrikalar gibi dağınık yapıdaki kurumların teknik altyapısının

merkezi bir lokasyonsan izlenmesi ve yönetilmesi oldukça önemli

Özellikle altyapı giderleinin,  servis maliyetlerinin, servis kaliteler-

inin ve en önemlisi de risklerin kontrolü ve yönetiminde merkezi

sistem büyük rol oynuyor.

ne yapar? çözümler

Teknik servis iş ortaklığımız 
                   Güven, güleryüz, deneyim ve teknolojiye dayanıyor…

               Onarım Grubu
ARGE servis merkezimiz her ürüne en hızlı müdahaleden sorumludur. Servis kabul formu ile 
teslim alınan cihazların 24 saat içinde onarım maliye  çıkarılır ve kullanıcıdan onay alınarak 
çalışmaya başlanır. Garan  süresi içinde olan cihazlar bu uygulamanın dışında tutulduğu gibi, 
bakım anlaşmalı cihazlar için de sadece değişen yedek parça bedelleri fatura edilir ve işçilik ücre  
alınmaz

Dış Servis Grubu  - Yıllık Bakım Anlaşması 
ARGE dış servis grubu bakım anlaşmalı yerlerimize acil müdahale den sorumludur ; Teknik Servis 
Hizmetlerimizden en avantajlı fiyatlarla yararlanmanın en uygun yoludur. Bu anlaşma 
kapsamında ürünleriniz periyodik olarak yılda 3 kez bakım yapılır. Bakım anlaşmalı cihaza iç yüzey 
temizliği, mekanik ayarlar, virüs ve yazılım testleri uygulanır. İşletmenin aksamaması için ürünler 
tam arızalanmadan müdahale edilir, gerek ğinde yedek ürün veya parça verilerek işletmenin 
durmaması sağlanır. Yıllık bakım anlaşması, tercihen yedek parçayı ve /veya mesai saatleri dışını 
da kapsayacak şekilde 7/24 saa  kapsayabilir.

Kurulum, Montaj
PDKS sistemleri ,barkod sistemleri, server ve network sistemleri görüntü sistemleri, video  
projektörler, eği m cihazları, plazma ekranları, ses sistemlerini iş yerlerinize, toplan  odalarınıza, 
uzman  ekibimizle, zamanında, tam istediğiniz şekilde kurulum ve montaj yapılır..
 

BİLİŞİM ONARIM MERKEZİ
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WE CONNECT EVERYTHING ...

Siz yeter ki isteyin… 
                  Kablo ve network ile ilgili istediğiniz cihaz, kablo veya
projeleriniz için teknik servisimizi arayabilirsiniz..

D ğer İşt rakler m z

R sk Değerlend rmes  Zorunlu Hale Geld  

Kuruluş amacına uygun olarak nşaat, m mar  proje, taahhüt, mob lya, 
dekorasyon, mefruşat şler nde kal tel  h zmet vermey  lke ed nm ş ve bu 
amaçla eğ t m yapıları, fabr kalar, konutlar,  otel, yol ve alt yapı h zmetler  le 
gen ş b r yelpazede çalışmalarını sürdürmekted r. 

Hayata geç rd ğ  tüm projelerde kal tel , sosyal ve n tel kl  yaşam alanları 
sunmayı hedefleyen Arge Grup dünya standartlarında, gel şen nşaat 
teknoloj ler ne uygun yapılar üreterek ,Örnek projeler  le toplumsal yaşama 
katkıda bulunan, ülkem z nşaat sektöründe önder yapı firmaları ç nde olmayı 
lke ed nm şt r.

İşyerler  Ac l Durumlara Karşı Hazır Olmalı 

Çalışanlara İş Sağlığı Ve Güvenl ğ  Eğ t m  
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Mehmet Ad l Kasapseçk n Okul Ek B na İnşaatı
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